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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Mejju 2005 dwar tmexxija 
kollettiva transkonfinali tad-drittijiet ta' l-awtur u drittijiet relatati għal servizzi 
leġittimi ta' mużika 'online'
(2006/2008(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Mejju 2005 dwar 
tmexxija kollettiva transkonfinali tad-drittijiet ta' l-awtur u drittijiet relatati għal servizzi 
leġittimi ta' mużika 'online' (2005/737/KE) (minn hawn ’il quddiem1 “ir-
Rakkomandazzjoni”),

– wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, b'mod partikolari l-
Artikoli 95 u 151 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikoli II-77 u II-82 tal-Karta dwar id-Drittijiet Fundamentali ta’ l-
Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu III 181 tat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa,

– wara li kkunsidra l-ftehimiet internazzjonali fis-seħħ li japplikaw għad-drittijiet tal-
mużika, jiġifieri l-Konvenzjoni ta’ Ruma tas-26 ta’ Ottubru 1961 għall-Protezzjoni ta’ l-
Artisti, tal-Produtturi ta’ Fonogrammi u ta’ l-Organizzazzjonijiet ta’ Xandir, il-
Konvenzjoni ta’ Berna għall-Protezzjoni ta’ Xogħlijiet Litterarji u Artistiċi, it-Trattat dwar 
id-Dritt ta’ l-Awtur tal-WIPO ta’ l-20 ta’ Diċembru 1996, it-Trattat dwar ir-
Rappreżentazzjonijiet u l-Fonogrammi ta’ l-20 ta’ Diċembru 1996, u l-Ftehima tad-WTO 
dwar Aspetti Relatati man-Negozju tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali (TRIPS) tal-15 
ta’ April 1994,

– wara li kkunsidra l-ġabra ta’ liġijiet tal-KE (“acquis communautaire”) fil-qasam tad-
drittijiet ta’ l-awtur u drittijiet relatati li tapplika għad-drittijiet tal-mużika, jiġifieri d-
Direttiva tal-Kunsill 92/100/KEE tad-19 ta’ Novembru 1992 dwar dritt ta’ kiri u dritt ta’ 
self u dwar ċerti drittijiet relatati mad-drittijiet ta’ l-awtur fil-qasam tal-prorjetà 
intellettwali2, id-Direttiva tal-Kunsill 93/83/KEE tas-27 ta’ Settembru 1993 dwar il-
koordinazzjoni ta’ ċerti regoli dwar id-drittijiet ta’ l-awtur u drittijiet relatati ma’ drittijiet 
ta’ l-awtur applikabbli għal xandir bis-satellita u ritrażmissjoni bil-cable3, id-Direttiva tal-
Kunsill 93/98/KEE tad-29 ta’ Ottubru 1993 li tarmonizza d-dewmien ta’ protezzjoni ta’ 
drittijiet ta’ l-awtur u ċerti drittijiet relatati4 u d-Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerti aspetti ta’ 
drittijiet ta’ l-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà ta’ l-informazzjoni5,

– wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni Ewropea dwar id-drittijiet ta’ l-awtur u 
  

1 ĠU L 276, 21.10.2005, p. 54.
2 ĠU L 346, 27.11.1992, p. 61.
3 ĠU L 248, 6.10.1993, p. 15.
4 ĠU L 290, 24.11.1993, p. 9.
5 ĠU L 6, 10.01.2002, p. 70. 
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drittijiet relatati fis-Soċjetà ta’ l-Informazzjoni (COM(1995)0382),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Mejju 2003 dwar il-protezzjoni ta’ artisti 
fis-settur awdjoviżiv1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Jannar 2004 dwar qafas Komunitarju 
għal soċjetajiet ta’ mmaniġġjar kollettiv fil-qasam tad-drittijiet ta’ l-awtur u drittijiet 
assoċjati2,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta’ April 2004 dwar it-
Tmexxija tad-Drittijiet ta' l-Awtur u Drittijiet Relatati fis-Suq Intern (COM(2004)0261),

– wara li kkunsidra Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjoni tal-Kumitat 
għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A6-0000/2006),

A. billi l-Kummissjoni naqset milli tikkonsulta biżżejjed lill-partijiet interessati qabel ma 
adottat ir-Rakkomandazzjoni; billi l-kategoriji kollha tad-detenturi tad-dritt iridu jkunu 
kkonsultati dwar kwalunkwe attività regolatorja f’dan il-qasam fil-futur sabiex tiżgura 
rappreżentazzjoni ġusta u bbilanċjata ta’ l-interessi,

B. billi l-ommissjoni tal-Kummissjoni li tinvolvi lill-Parlament formalment hija inaċċettabbli, 
partikolarment meta titqies ir-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-15 ta’ Jannar 2004 msemmija 
hawn fuq, ladarba r-Rakkomandazzjoni tmur lilhinn b’mod ċar milli tinterpreta jew 
tissupplimenta biss ir-regoli eżistenti,

C. billi huwa inaċċettabbli li ngħażel approċċ ta’ “liġi li ma torbotx” (soft law) mingħajr 
konsultazzjoni minn qabel u mingħajr l-involviment formali tal-Parlament u l-Kunsill, 
b’hekk ġie evitat il-proċess demokratiku, speċjalment minħabba li l-inizjattiva meħuda 
diġà infuwenzat deċiżjonijiet fis-suq għad-detriment potenzjali tal-kompetizzjoni u d-
diversità kulturali,

D. billi huwa importanti li jkun evitat it-theddid possibbli u biex jintlaħaq bilanċ raġonevoli 
bejn id-drittijiet u l-interessi tad-diversi parteċipanti;

E. billi l-mużika mhix prodott u l-amministraturi kollettivi tad-drittijiet (CRMs) huma l-biċċa 
l-kbira organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ, u billi l-introduzzjoni ta’ sistema 
bbażata fuq kompetizzjoni mhux restritta tista’ ma tkunx fl-interessi tad-detenturi tad-
drittijiet jew tal-promozzjoni tad-diversità kulturali u tal-kreattività,

F. billi s-CRMs nazzjonali għandu jibqa’ jkollhom irwol importanti x’jaqdu f’li jipprovdu 
appoġġ għall-promozzjoni ta’ detenturi ta’ drittijiet ġodda u minoritarji, għad-diversità 
kulturali, għall-kreattività u għar-repertorju lokali,

G. billi kompetizzjoni ikbar, iżda kkontrollata, fl-immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet ta’ l-
awtur u tad-drittijiet relatati fis-settur tal-mużika tista’ tkun ta’ benefiċċju għall-partijiet 
kollha u tista’ ssaħħaħ id-diversità kulturali, sakemm hija tkun ġusta u trasparenti u li dik 
il-kompetizzjoni tikkonċerna biss il-forniment tas-servizz partikolari mingħajr ma 

  
1  ĠU C 67 E, 17.3.2004, p. 293.
2  ĠU C 92 E, 16.4.2004, p. 425.
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taffettwa l-valur tad-drittijiet,
H. billi hemm tħassib dwar l-effetti negattivi potenzjali ta’ xi dispożizzjonijiet tar-

Rakkomandazzjoni dwar repertorji lokali u dwar id-diversità kulturali meta wieħed 
jikkunsidra r-riskju potenzjali li tkun aġevolata konċentrazzjoni ta’ drittijiet fis-CRMs 
ikbar, u billi l-impatt ta’ kwalunkwe inizjattiva għall-introduzzjoni ta’ kompetizzjoni bejn 
amministraturi tad-drittijiet biex jattiraw id-detenturi l-iktar vantaġġużi ta’ drittijiet 
għandhom ikunu eżaminati u mwieżna fid-dawl ta’ l-effetti ħżiena ta’ tali approċċ fuq 
detenturi iżgħar ta’ drittijiet u fuq id-diversità kulturali,

I. billi l-abilità tad-detenturi tad-drittijiet u l-utenti li jagħżlu CRM indipendentement mill-
Istat Membru li jkunu fih iridu:

− ikunu akkumpanjati minn miżuri xierqa biex iħarsu u jippromwovu d-diversità ta’ l-
espressjoni kulturali, partikolarment billi joffru numru kbir ta’ repertorji diversifikati 
lill-utenti, inklużi b’mod partikolari repertorji lokali u speċjalizzati,

− jiżguraw li d-detenturi kollha tad-drittijiet, irrispettivament min-nazzjonalità jew mir-
residenza tagħhom, jirċievu sehem ġust tal-ħlas għad-drittijiet (royalties) b’mod dirett 
kemm jista’ jkun,

− ma jippermettux lid-detenturi l-iktar vantaġġużi tad-drittijiet isaħħu d-dominanza 
tagħhom għad-detriment tad-detenturi tad-drittijiet b’inqas qligħ,

J.   billi s-sistema eżistenti ta’ ġbir reċiproku tal-ħlas għad-drittijiet għandha tinżamm sabiex 
il-kompetizzjoni tkun introdotta fuq il-bażi tas-servizzi li s-CRMs jistgħu joffru u l-ħlas li 
jitolbu u l-utenti jkunu liċenzjati fuq il-bażi tat-tariffa applikabbli fil-pajjiż fejn se jkun 
utilizzat id-dritt ta’ l-awtur, u billi l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-utenti 
kummerċjali japplikaw għall-permessi legali neċessarji u jħallsu kif xieraq ħlas għad-
drittijiet ġust lill-kategoriji kollha ta’ detenturi ta’ dritt,

K. billi s-CRMs għandhom ikunu liberi li jipprovdu liċenzji pan-Ewropej u ta’ ħafna 
repertorji għal użu transkonfinali u ‘online’ (inklużi t-telefonija mobbli u netwerks diġitali 
oħra) lill-utenti kummerċjali bbażati fi kwalunkwe post fl-UE fejn ikunu f’pożizzjoni 
adattata biex jamministraw l-utilizzazzjoni tad-drittijiet liċenzjati, u billi tali liċenzji 
multiterritorjali għandhom jingħataw fuq kondizzjonijiet ġusti u negozjati b’mod 
individwali mingħajr diskriminazzjoni bejn l-utenti jew bejn pjattaformi teknoloġiċi 
differenti sabiex il-prattiki ta’ liċenzjar tas-CRM ma jirriżultawx f’tagħwiġ fil-
kompetizzjoni fost l-utenti differenti tad-drittijiet u l-mezzi ta’ trażmissjoni teknoloġika 
differenti,

L. billi, sabiex jinżamm one-stop shop (fejn utenti kummerċjali jkunu jistgħu jiksbu liċenzja 
għar-repertorju dinji għat-territorju li jeħtieġu), is-sistema eżistenti ta’ ġbir reċiproku tal-
ħlas għad-drittijiet għandha tinżamm, flimkien ma’ grad għoli ta’ protezzjoni għall-utenti 
tad-drittijiet, sabiex tkun evitata pressjoni negattiva fuq id-dħul, filwaqt li jkun żgurat 
ukoll li ma jingħatawx mandati esklużżivi mhux mixtieqa kontra l-kompetizzjoni ġusta,

M. billi hemm ħtieġa għal tmexxija aħjar tas-CRMs permezz ta’ regoli aħjar ta’ solidarjetà, 
trasparenza, nuqqas ta’ diskriminazzjoni u responsabiltà flimkien ma’ mekkaniżmi ta’ 
kontroll xierqa fl-Istati membri,

N. billi mekkaniżmi għas-soluzzjoni ta’ tilwim ġusti, imparzjali u effettivi għandhom ikunu 
introdotti fl-Istati Membri għal dawk kollha interessati,
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O. billi l-Kummissjoni għandha tagħmel evalwazzjoni ta’ impatt bir-reqqa tar-riżultati u r-
riskji possibbli ta’ liċenzjar multiterritorjali u ta’ ħafna repertorji għal servizzi ‘online’ 
filwaqt li tqis bis-sħiħ id-dimensjoni kulturali, ekonomika u soċjali,

P. billi hemm ħtieġa għal għodod komuni u parametri komparabbli u l-koordinazzjoni ta’ l-
oqsma ta’ attività tas-CRMs sabiex titjieb il-koperazzjoni bejn is-CRMs u jitqies l-
iżvilupp tas-soċjetà ta’ l-informazzjoni,

Q   billi kwalunkwe sforz magħmul biex tkun stimolata l-kompetizzjoni fis-suq intern u biex 
id-distribuzzjoni internazzjonali ta’ xogħlijiet mużikali Ewropej jingħataw promozzjoni, 
indipendentement minn liema CRM tamministra d-dritt ta’ l-awtur, huwa milqugħ, filwaqt 
li wieħed iżomm f’moħħu li kull repertorju, indipendentement minn jekk ikunx magħruf 
b’mod wiesa’ jew le, għandu jkun itrattat b’mod ugwali,

1. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta kemm jista’ jkun malajr - wara li tikkonsulta 
mill-qrib mal-partijiet interessati - proposta għal direttiva ta’ qafas flessibbli biex tkun 
adottata mill-Parlament u mill-Kunsill f’kodeċiżjoni bil-ħsieb li jkun regolat l-
immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet ta’ l-awtur u drittijiet relatati fl-industrija tal-mużika, 
filwaqt li titqies l-ispeċifiċità ta’ l-era diġitali u tkun imħarsa d-diversità kulturali 
Ewropea, il-partijiet interessati ż-żgħar u r-repertorji lokali; 

2. Jenfasizza li d-direttiva proposta m’għandha bl-ebda mod iddgħajjef il-kompetittività tan-
negozji kreattivi tas-settur, l-effettività tas-servizzi pprovduti mis-CRMs jew il-
kompetittività tan-negozji ta’ l-utenti - b’mod partikolari d-detenturi tad-drittijiet u l-utenti 
ż-żgħar - u għandha:

− tiggarantixxi livell għoli ta’ protezzjoni lid-detenturi tad-drittijiet,

− tkun ibbażata fuq is-solidarjetà u bilanċ adegwat u ġust bejn id-detenturi tad-drittijiet 
fi ħdan is-CRMs,

− tipprovdi għal tmexxija demokratika, trasparenti u responsabbli fis-CRMs, billi fost 
oħrajn tistabbilixxi standards minimi għal strutturi organizzattivi, trasparenza, 
kontabilità u rimedji legali,

− tippromwovi l-kreattività u d-diversità kulturali,

− tippermetti biss kompetizzjoni ġusta u kkontrollata, mingħajr restrizzjonijiet 
territorjali, iżda bil-kriterji neċessarji u kwalitattivi xierqa għall-immaniġġjar kollettiv 
tad-drittijiet ta’ l-awtur,

− tevita pressjonijiet negattivi fuq il-livelli tal-ħlas għad-drittijiet u ċ-ċentralizzazzjoni 
żejda tas-setgħat tas-suq u r-repertorji,

− iżżomm l-irwol kulturali u soċjali tas-CRMs filwaqt li tiżgura li huma jamministraw 
il-fondi tad-detenturi tad-drittijiet u jipprovdu servizzi lill-utenti tad-drittijiet u lid-
detenturi tad-drittijiet bl-iktar mod effiċjenti kemm jista’ jkun, 

− tipprovdi lill-utenti livell għoli ta’ ċertezza legali u tippreserva d-disponibilità tar-
repertorju globali permezz tal-liċenzjar,

− tippromwovi l-abbilità tad-detenturi tad-drittijiet biex jiżviluppaw ġenerazzjoni ġdida 
ta’ mudelli ta’ liċenzjar kollettiv għall-mużika madwar l-UE għal użu ‘online’ iktar 
adattat għall-ambjent ‘online’,
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− tissodisfa b’mod adegwat il-ħtiġijiet futuri ta’ suq ‘online’ razzjonalizzat mingħajr ma 
toħloq periklu għal kompetizzjoni ġusta u diversità kulturali,

− tqis il-forom differenti ta’ servizzi ta’ mużika ‘online’ leġittimi u tistabbilixxi regoli 
speċifiċi biex l-iżvilupp tagħhom jingħata promozzjoni;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta’ l-Istati Membri.



PE 380.834v01-00 8/11 PR\638464MT.doc

MT

NOTA SPJEGATTIVA

Qabel ma tidħol f’diskussjoni dwar il-merti, ir-rapporteur tiegħek tixtieq tirrimarka li hija 
taqbel bi sħiħ mas-suġġerimenti magħmula fl-opinjoni tal-Kumitat għall-Kultura, li hija 
inkorporat xi ftit minnhom fl-abbozz ta’ rapport tagħha. 

Introduzzjoni

Madwar 5-7% tal-GDP ta’ l-UE jinkiseb minn prodotti u servizzi protetti minn drittijiet ta’ l-
awtur u drittijiet assoċjati.  
Dan jenfasizza l-importanza kbira ta’ mmaniġġjar adattat ta’ dawk id-drittijiet, flimkien ma’ l-
infurzar tagħhom, partikolarment f’din l-era diġitali.

Fit-18 ta’ Ottubru 2005 l-Kummissjoni Ewropea adottat Rakkomandazzjoni dwar l-
immaniġġjar transkonfinali tad-drittijiet ta’ l-awtur għal servizzi ta’ mużika ‘online’ leġittimi 
fuq il-bażi ta’ l-Artikolu 211 KE.  Il-Kummissarju McCreevy ddeskriva r-Rakkomandazzjoni 
bħala “‘strument li ma jorbotx (soft-law)’ imfassal biex jagħti ċans lis-suq biex jimxi fid-
direzzjoni t-tajba”1.

Ir-Rakkomandazzjoni għandha konsegwenzi kbar għas-suq tad-drittijiet ta’ l-awtur u 
parteċipanti ewlenin fis-suq diġà qed jaġixxu fuq il-bażi tagħha. Hija tmur lilhinn b’mod ċar 
milli tinterpreta jew tissupplimenta biss ir-regoli eżistenti u l-impatt tagħha għandu 
karatteristiċi ta’ inizjattiva regolatorja sħiħa.

L-għan ewlieni tar-Rakkomandazzjoni huwa li tadatta l-immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet ta’ 
l-awtur għal servizzi tal-mużika ‘online’ għall-iżvilupp ta’ teknoloġiji ġodda li wasslu għall-
ħolqien ta’ ġenerazzjoni ġdida ta’ utenti kummerċjali transkonfinali tad-drittijiet ta’ l-awtur 
(i.e. il-fornituri ta’ mużika ‘online’).

Irid ikun enfasizzat, iżda, li l-istess prinċipji li japplikaw għall-immaniġġjar tad-drittijiet ta’ l-
awtur għas-servizzi ta’ mużika ‘online’, jistgħu japplikaw, u ’l quddiem wisq probabbli se 
japplikaw, għall-ambjent offline ukoll, bħax-xandir. Il-preċedenti stabbiliti rigward l-ambjent 
‘online’ huma għalhekk indikazzjoni għall-evoluzzjoni futura tas-suq iktar wiesa’ għad-
drittijiet ta’ l-awturi. Għal darba oħra, dan jenfasizza l-importanza ta’ kwalunkwe inizjattiva 
f’dan il-qasam.

Biex tkun provduta stampa bbilanċjata, irid ikun innotat li hemm tħassib min-naħa ta’ CRMs 
u detenturi tad-drittijiet żgħar li, fil-prattika, ir-Rakkomandazzjoni ġiet ikkunsidrata bħala 
sinjal ċar għall-pubblikaturi ewlenin biex ineħħu l-hekk imsejjaħ repertorju “internazzjonali” 
li huma jikkontrollaw min-netwerk tas-soċjetajiet nazzjonali ta’ mmaniġġjar kollettiv ta’ 
drittijiet (CRMs) u jafdawh f’idejn CRM waħda jew f’idejn ftit CRMs kbar biss b’mandat 
esklużżiv li jirrappreżentaw dawk id-drittijiet madwar l-UE.

B’mod kuntrarju għall-objettiv iddikjarat tar-Rakkomandazzjoni li tippromwovi 
kompetizzjoni ġusta, tali azzjoni hija potenzjalment anti-kompetittiva, għax tista’ twassal fil-
fatt għal oligopolija, bis-setgħa tas-suq ikkonċentrata f’idejn ftit detenturi ewlenin tad-drittijiet 

  
1 SPEECH/05/588.



PR\638464MT.doc 9/11 PE 380.834v01-00

MT

u numru simili ta’ CRMs kbar. Hija tikkostitwixxi wkoll theddida serja għas-saħħa u l-
enerġija tad-diversità kulturali fl-Ewropa minħabba li t-tneħħija ta’ repertorju internazzjonali 
min-netwerk ta’ CRMs nazzjonali tista’ ġġiegħel ħafna CRMs nazzjonali jieqfu joperaw, 
għad-detriment ta’ repertorji lokali u minoritarji.

L-adozzjoni tar-Rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni ċaħdet lill-Parlament Ewropew u lill-
Istati Membri miċ-ċans li jagħtu s-sehem tagħhom lil proċess ta’ bidla li se jkollha 
konsegwenzi ewlenin għall-kompetizzjoni fil-futur f’dan il-qasam u għad-diversità kulturali 
fl-Ewropa. Din il-kwistjoni hija wisq importanti biex il-Parlament Ewropew ma jkunx involut 
b’mod formali.

Il-Parlament irid ikun jista’ jaqdi l-irwol tiegħu fil-proċess demokratiku. Il-Kummissjoni trid, 
għalhekk, tkun mistiedna tippreżenta kemm jista’ jkun malajr proposta għal strument legali 
adattat li jorbot f’dan il-qasam, biex ikun adottat mill-Parlament u mill-Kunsill f’kodeċiżjoni.

It-tħaddim tas-suq

Is-soċjetajiet ta’ mmaniġġjar kollettiv huma assocjazzjonijiet ta’ awturi u ta’ detenturi oħra ta’ 
drittijiet, bħal pubblikaturi. Huma mwaqqfa biex jiġbru u jqassmu l-ħlas għad-drittijiet lid-
detenturi tad-drittijiet fuq bażi kollettiva. Fil-prattika, is-CRMs igawdu minn pożizzjoni ta’ 
monopolju (naturali) fil-livell nazzjonali. Id-detenturi tad-drittijiet huma rrapreżentati f’dak it-
territorju direttament mis-CRM u f’pajjiżi terzi permezz ta’ arranġamenti reċiproċi konklużi 
bilateralment bejn is-CRM magħżul tagħhom u s-CRMs l-oħra kollha fl-Ewropa u madwar id-
dinja.

Għal għexieren ta’ snin is-suq tad-drittijiet ta’ l-awtur tal-mużika Ewropew u internazzjonali 
ffunzjona fuq il-bażi ta’ din in-netwerk ta’ tali ftehimiet bilaterali. Is-“Sistema ta’ Ftehimiet 
Reċiproċi” tipprovdi one-stop shop għall-utenti tad-drittijiet ta’ l-awtur (i.e. minn CRM 
waħda, l-utenti jistgħu jiksbu liċenzja għar-repertorju dinji għal utilizzazzjoni fit-territorju 
nazzjonali fejn is-CRM tkun qiegħda), tiżgura monitoraġġ xieraq tas-suq globali sabiex id-
detenturi tad-drittijiet ikunu mħallsa kif xieraq u tipprovdi mekkaniżmu effettiv għall-infurzar 
tad-drittijiet għad-detenturi nazzjonali u internazzjonali tad-drittijiet involuti.

Din is-sistema tiżgura li mhux biss id-detenturi l-kbar tad-drittijiet, iżda wkoll awturi żgħar u 
lokali, ikunu rrappreżentati sew fis-suq u jirċievu s-sehem ġust tagħhom tal-ħlas għad-
drittijiet miġbur.

Bidla fis-suq u l-introduzzjoni tal-kompetizzjoni

Bħala parti mill-iżvilupp addizzjonali tas-suq tal-mużika Ewropew, l-introduzzjoni ta’ 
kompetizzjoni kkontrollata hija meħtieġa biex tirrifletti l-bidliet fis-suq wieħed Ewropew, l-
iżviluppi fit-teknoloġija, il-ħolqien ta’ mudelli ta’ negozju ġodda u l-bidliet bħala 
konsegwenza fil-preferenzi u fl-aġir tal-konsumatur.

Ir-Rakkomandazzjoni għandha l-intenzjoni li d-detenturi tad-drittijiet għandu jkollhom iktar 
liberta li jagħżlu s-CRM li l-iktar taqdi l-bżonnijiet tagħhom. Fi kliem ieħor, il-kompetizzjoni 
bejn is-CRMs għandha tkun ibbażata fuq CRMs individwali li jikkompetu biex jattiraw lid-
detenturi tad-drittijiet. Superfiċjalment, din tidher ta’ benefiċċju għad-detenturi tad-drittijiet.
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Fil-prattika, iżda, awturi individwali jistgħu diġà jafdaw id-drittijiet tagħhom f’idejn is-CRM 
ta’ l-għażla tagħhom. Ċertament, hemm numru ta’ okkażjonijiet fejn awturi ta’suċċess ikbar 
jeżerċitaw dan id-dritt u jagħżlu, e.g., li jaħdmu ma’ CRM barra l-pajjiż ta’ oriġini tagħhom.  
Dan ġeneralment mhux daqshekk possibbli fil-prattika għal detenturi żgħar tad-drittijiet.

Barra minn hekk, ir-rapporteur innotat li CRMs żgħar u detenturi żgħar tad-drittijiet huma 
mħassba li r-Rakkomandazzjoni ġiet interpretata mill-pubblikaturi ewlenin bħala opportunità 
biex ineħħu d-drittijiet li huma jikkontrollaw mis-CRMs nazzjonali kollha u jafdawhom 
f’idejn numru żgħir ta’ CRMs ikbar. Dawn ta’ l-aħħar imbagħad ikunu jistgħu jevitaw in-
netwerk ta’ ftehimiet reċiproċi u jagħtu liċenzji fis-suq Ewropew sħiħ u għas-suq Ewropew 
sħiħ, b’hekk inaqqsu l-fatturat tas-CRMs nazzjonali proporzjonalment.

It-telf għas-CRMs nazzjonali tal-fatturat assoċjat mal-ħlas għad-drittijiet miġbur fir-rigward 
ta’ repertorju internazzjonali jagħmilha iktar diffiċli għas-CRMs nazzjonali biex jiffunzjonaw 
effettivament minħabba li l-ispiża ta’ l-operat tagħhom taqa’ fuq numru iżgħar ta’ detenturi 
lokali tad-drittijiet. Ladarba CRM nazzjonali tkun imġiegħla twaqqaf l-attività tagħha, mhux 
probabbli li detentur żgħir tad-drittijiet ikun jista’ jikseb l-istess livell ta’ appoġġ ta’ servizz 
minn CRM alternattiva f’pajjiż ieħor fejn, pereżempju, tintuża lingwa oħra.

Dan l-approċċ għall-immaniġġjar tad-drittijiet jaġevola b’mod ċar lid-detenturi tad-drittijiet 
kummerċjali ta’ suċċess u kbar b’detriment għall-awturi ta’ repertorju lokali u/jew 
minoritarju. Fil-prattika, din ix-xorta ta’ kompetizzjoni fil-fatt iddgħajjef il-pożizzjoni tal-
maġġoranza tad-detenturi tad-drittijiet, li ma tidhirx li hija l-intenzjoni tal-Kummissjoni. 
Madankollu, minħabba li l-Internet jopera lilhinn mill-fruntieri nazzjonali, il-fornituri ta’ 
mużika ‘online’ iridu jkunu f’pożizzjoni li jiksbu liċenzji pan-Ewropew li jkopru żewġ 
territorji nazzjonali jew iktar fil-kontinent Ewropew. U huma jrid ikollhom l-għażla ta’ fejn 
imorru għal dawk il-liċenzji fuq il-bażi ta’ fejn huma jirċievu s-servizzi l-iktar kompetittivi. 
Dan ix-xenarju huwa wieħed fejn is-CRMS jikkompetu għal utenti.

Iżda, il-periklu b’sistema bħal din huwa li s-CRMs nazzjonali jikkompetu għal negozju ġdid 
billi jagħmlu pressjoni fuq il-livell tal-ħlas għad-drittijiet imħallas lid-detenturi tad-drittijiet. 
Huwa possibbli, anki probabbli, li din tirriżulta fi dħul iktar baxx għall-awturi. Għal darba 
oħra, dan mhux fl-interess tad-detemturi tad-drittijiet u bla dubju jkollu impatt ħażin fuq id-
diversità kulturali fl-Ewropa, minħabba li detenturi żgħar tad-drittijiet ikollhom dħul inqas sa 
tali punt li ma jkunux jistgħu jeżistu iktar.

Diversità kulturali u kompetizzjoni

Introduzzjoni tal-kompetizzjoni stil “big bang” fil-qasam ta’ l-immaniġġjar kollettiv tad-
drittijiet ta’ l-awtur m’għandhiex tiġi segwita minħabba r-riskju ta’ ħsara irriversibbli lid-
diversità kulturali fl-Ewropa. Pjuttost, il-kompetizzjoni għandha tkun introdotta b’tali mod li 
tiżgura kondizzjonijiet ugwali mill-bidu nett sabiex is-CRMs kollha jkollhom l-opportunità li 
jikkompetu fuq l-istess bażi.

Is-soluzzjoni hija li tinstab soluzzjoni ta’ kompromess alternattiva għal dik li hija problema 
tipikament Ewropea. Il-kompetizzjoni ġusta u kkontrollata trid tkun introdotta b’tali mod li 
tkun evitata pressjoni negattiva fuq id-dħul ta’ l-awtur filwaqt li tippermetti lill-utenti tal-
mużika li jiksbu liċenzji pan-Ewropej li jkunu konformi mal-mudelli l-ġodda tan-negozju li 
jirrappreżentaw il-futur. 
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Għal dan il-għan, l-aħjar garanzija hija l-introduzzjoni ta’ sistema li fiha d-dħul ta’ l-awturi 
jkun determinat mir-rati tal-pajjiż li fih il-konsumatur jixtri (iniżżel) biċċa mużika partikolari. 
L-applikazzjoni tat-tariffa tal-“pajjiż ta’ destinazzjoni” twassal għal kompetizzjoni bbażata 
fuq l-effiċjenza tas-servizzi offruti mis-CRMs (partikolarment, billi jitnaqqsu l-ispejjeż 
amministrattivi) pjuttost minn kompetizzjoni bbażata fuq li jitnaqqas il-ħlas għad-drittijiet 
imħallas lid-detenturi tad-drittijiet.

Barra minn hekk, xi wħud jikkunsidrawha essenzjali li detenturi ewlenin tad-drittijiet ma 
jitħallewx jilħqu ftehimiet esklużżivi ma’ CRM waħda jew ma’ numru żgħir ta’ CRMs, 
b’hekk jitneħħa r-repertorju internazzjonali mis-sistema globali.

Fir-rapport tiegħu ta’ l-20 ta’ Lulju 2006, il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni wera t-
tħassib tiegħu dwar l-effetti ħżiena potenzjali tar-Rakkomandazzjoni fuq id-diversità kulturali 
fl-Ewropa fuq il-bażi li hija taffettwa t-tħaddim tas-sistema reċiproka u li din twassal għal 
konċentrazzjoni ta’ drittijiet fis-CRMs ikbar. Din se ddgħajjef il-funzjonament tas-CRMs 
iżgħar u għalhekk tipperikola l-pożizzjoni ta’ awturi żgħar u lokali madwar l-Ewropa. Huwa 
għalhekk ta’ importanza kbira li n-netwerk ta’ ftehimiet bilaterali għandu jibqa’ fejn hu 
mingħajr ma jitħalla spazju għat-tneħħija tar-repertorju minn dan in-netwerk. Il-konċessjoni 
ta’ mandati esklużżivi bejn id-detenturi tad-drittijiet u s-CRMs għalhekk m’għandhux ikun 
permess.

Segwitu

Sabiex is-suq Ewropew tad-drittijiet ta’ l-awtur jiżviluppa sew, huwa kruċjali li jkun hemm 
segwitu adegwat mill-awtoritajiet. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni għandha tagħmel, kemm 
jista’ jkun malajr, evalwazzjoni ta’ l-impatt tal-liċenzjar multiterritorjali u ta’ ħafna repertorji 
fuq is-servizzi tal-mużika ‘online’ u l-effetti tiegħu fuq id-diversità kulturali u s-sitwazzjoni 
ekonomika u soċjali tad-detenturi tad-drittijiet.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tagħmel analiżi kritika tal-konċentrazzjoni 
orizzontali f’ċerti setturi ta’ l-immaniġġjar tad-drittijiet u ta’ l-effetti li tali konċentrazzjoni se 
jkollha fuq l-utenti tad-drittijiet u fuq id-detenturi tad-drittijiet. Fejn neċessarju, iridu jittieħdu 
miżuri xierqa sabiex jiżguraw li s-suq Ewropew għas-servizzi tal-mużika ‘online’ jibqa’ 
f’pożizzjoni li jiżviluppa b’mod b’saħħtu mingħajr effetti ħżiena fuq id-diversità kulturali fl-
Ewropa.

Qafas legali

Fit-tħejjija ta’ dan l-Abbozz ta’ Rapport għal Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew, ġew 
ikkunsidrati bi sħiħ il-qafas legali Ewropew u inizjattivi dwar tfassil ta’ politika relatati, l-
acquis communautaire fil-qasam tad-drittijiet ta’ l-awtur u drittijiet relatati li japplikaw għad-
drittijiet tal-mużika, u ftehimiet internazzjonali rilevanti. Għal lista kompleta, ara l-preambolu 
għall-mozzjoni għal riżoluzzjoni.

Ġie kkunsidrat ukoll l-istudju “L-Immaniġġjar Kollettiv tad-Drittijiet fl-Ewropa - It-Tfittxija 
għall-Effiċjenza” (The Collective Management of Rights in Europe – The Quest for 
Efficiency), li sar għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali u li kien ippreżentat lill-kumitat fil-11 
ta’ Settembru 2006.
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